Saudações cordiais,
Desde a direção do Mestrado Interuniversitário de Cooperação ao Desenvolvimento do Instituto de
Desenvolvimento Local (IIDL) da Universidade de Valência, Espanha, tornamos extensivo o convite
para conhecer o nosso Programa de Mestrado em Cooperação ao Desenvolvimento – MCAD-UV –
por considerá-lo de total pertinência para os/as alunos/as, pesquisadores/as e profissionais das
ciências sociais, áreas da saúde e outras áreas de toda América Latina.
O MCAD, que para o curso acadêmico 2019-2020 oferece as especialidades de Planejamento Integral
do Desenvolvimento Local e Saúde em Países em Desenvolvimento, tem como principais objetivos:
• Aprofundar desde uma perspectiva crítica as estratégias operativas sobre a qualidade e
eficácia do conceito de cooperação ao desenvolvimento.
• Aportar critérios de análise da realidade política, social, econômica e cultural, na qual se
contextualizam os enfoques e temas da nova cultura da cooperação que promovem os
organismos e as convenções internacionais.
• Desenvolver habilidades para o desenho, planejamento, gestão e avaliação de intervenções
de desenvolvimento.
O Mestrado de Cooperação ao Desenvolvimento da Universidade de Valência é mestrado oficial
europeu que dá acesso ao Programa Oficial de Doutorado Interuniversitário em Desenvolvimento
Local e Cooperação Internacional. Em anexo, poderão encontrar a informação referente à
apresentação geral do Mestrado, o conteúdo curricular e a quipe docente. Em breve será publicado na
página web da Universidade de Valência a convocatória de bolsas completas para cursar o mestrado
durante o curso 2019-2020, que será dirigida a estudantes de países em desenvolvimento
A
convocatória
publicar-se-á
em
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relacionesinternacionales/cooperacion/noticias-1285865630323.html
Informação sobre a pré-inscrição, admissões, etc.: postgrau@uv.es
Para esclarecer qualquer informação, é necessário comunicar-se diretamente com o IIDL através do
e-mail mcad@uv.es ou do número telefônico (+34) 961 625 414.
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